
      
 
 
Addendum cao Golfbranche 
 
Conform de afspraken in de cao voor de Golfbranche 2014 – 2016 hebben cao-partijen in november 
2015 overeenstemming bereikt over een nieuwe pensioenregeling die voldoet aan de 
uitgangspunten die zijn overeengekomen in de lopende cao.  
Artikel 20 in de huidige cao vervalt m.i.v. 1 januari 2016.  
Per 1 januari 2016 is onderstaand artikel van toepassing.   
 
Artikel 20 Pensioen 
 

1. Middelloonregeling of  beschikbare premieregeling 
De werkgever draagt zorg voor een pensioenregeling waarbij een keuze kan worden gemaakt tussen 
een beschikbare premieregeling of een middelloonregeling. Voor de uitvoering van de beschikbare 
premieregeling is een mantelovereenkomst afgesloten met Zwitserleven. Voor de uitvoering van de 
middelloonregeling zijn afspraken overeengekomen met het Bedrijf Pensioenfonds voor de 
Landbouw (BPL).  

 
2. Middelloonregeling 

Indien de gemiddelde jaarlijkse pensioenlasten over een periode van 5 jaar (2016 t/m 2020) lager of 
gelijk zijn t.o.v. de pensioenlasten in 2015 (conform het tarief dat in het contract van Zwitserleven 
van toepassing was) zal de werkgever in principe de keuze maken om het pensioen onder te brengen 
in een middelloonregeling bij BPL. De belangrijkste kenmerken van deze middelloonregeling zijn: 

 de franchise bedraagt € 13.252,--  
 het maximum pensioengevend salaris bedraagt € 52.763,--  
 het opbouwpercentage bedraagt 1,875%. Met BPL is overeengekomen dat een ingroeimodel 

wordt gehanteerd waarbij de volgende opbouwpercentages gelden: 

 2016: 1,40% 

 2017: 1,40% 

 2018: 1,65% 

 2019: 1,65% 

 2020: 1,875% 
Indien BPL, het opbouwpercentage door welke oorzaak dan ook, in de komende 5 jaar zal 
verlagen, geldt dat nieuwe opbouwpercentage als maximaal te behalen opbouw en wijzigt 
het gehanteerde ingroeimodel. 

 de werknemerspremie is vastgesteld op 7,54% 
 deelname vanaf 21 jaar 
 partnerpensioen 70% van opgebouwd ouderdomspensioen + 70% van ouderdomspensioen 

dat opgebouwd had kunnen worden tot de 67e leeftijd van de deelnemer.  
 wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen  
 Premie vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de mate van 

arbeidsongeschiktheid. 
 anw hiaat verzekering € 7.958,--. Dit bedrag wordt maximaal 4 jaar uitgekeerd aan de 

partner. Hoogte anw hiaat uitkering: 
 
 



Deeltijd/parttime percentage Hoogte anw hiaat uitkering  

76% – 100% 100% 

51% - 75% 75% 

26% - 50% 50% 

0% - 25% 25%  

 
 De pensioen richtleeftijd bedraagt 67 jaar. De mogelijkheid wordt geboden om het 

ouderdomspensioen naar voren te halen naar het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd 
wordt bereikt.  

 
De werkgever die kiest voor de middelloonregeling wordt geadviseerd om deze regeling onder te 
brengen bij BPL. Er kan echter ook worden gekozen voor een andere uitvoerder. Als van deze 
keuzemogelijkheid gebruik wordt gemaakt dient de middelloonregeling tenminste gelijkwaardig te 
zijn aan de BPL regeling.  
Als een werkgever in de komende 5 jaar gebruik wil maken van deze vrijwillige aansluiting en 
gehanteerd ingroeimodel dan geldt het genoemde opbouwpercentage die overeenkomt met het jaar 
dat iemand instapt. Uiterlijk m.i.v. 2020 wordt het binnen BPL dan geldende opbouwpercentage van 
toepassing.  
 

3. Beschikbare premieregeling 
Indien de gemiddelde jaarlijkse pensioenlasten in de middelloonregeling over een periode van 5 jaar 
(2016 t/m 2020) hoger zijn t.o.v. de pensioenlasten in 2015 kan de werkgever de keuze maken voor 
een beschikbare premieregeling. Voor de uitvoering van deze regeling is een mantelovereenkomst 
afgesloten met Zwitserleven. De belangrijkste kenmerken van deze beschikbare premieregeling zijn: 

 de franchise bedraagt € 13.252,--  
 het maximum pensioengevend salaris bedraagt € 52.763,--  
 de volgende premiestaffel wordt toegepast: 

 

Leeftijdscategorie Staffelpercentage: 

21 tot en met 24 jaar  6,80% 

25 tot en met 29 jaar  7,91% 

30 tot en met 34 jaar  9,18% 

35 tot en met 39 jaar 10,63% 

40 tot en met 44 jaar 12,41% 

45 tot en met 49 jaar 14,45% 

50 tot en met 54 jaar 16,83% 

55 tot en met 59 jaar 19,81% 

60 tot en met 64 jaar 23,54% 

65 tot en met 66 jaar 26,78% 

 
 de werknemerspremie is vastgesteld op 7,54%  
 deelname vanaf 21 jaar 
 partnerpensioen 1,16% van de pensioengrondslag maal aantal jaren vanaf nieuwe regeling 

tot aan de pensioendatum of wanneer een deelnemer later in dienst komt vanaf de datum in 
dienst 

 wezenpensioen bedraagt 0,232% van de pensioengrondslag maal aantal jaren vanaf nieuwe 
regeling tot aan de pensioendatum of wanneer een deelnemer later in dienst komt vanaf de 
datum in dienst 

 premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (staffelvolgend, WIA-volgend) meeverzekerd 
 anw hiaat € 14.837,52 op vrijwillige basis (keuze werknemer) mee te verzekeren. Kosten voor 

dit vrijwillige pensioenonderdeel komen voor rekening van de werknemer.   



 De pensioen richtleeftijd bedraagt 67 jaar. De mogelijkheid wordt geboden om het 
ouderdomspensioen naar voren te halen naar het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd 
wordt bereikt.  

 
De werkgever die kiest voor de  beschikbare premieregeling wordt geadviseerd om deze regeling 
onder te brengen bij Zwitserleven. Er kan echter ook worden gekozen voor een andere uitvoerder. 
Als van deze keuzemogelijkheid gebruik wordt gemaakt dient de beschikbare premieregeling 
tenminste gelijkwaardig te zijn aan de regeling bij Zwitserleven.  
 

4. Compensatie oudere werknemers 
De werkgever die op basis van hetgeen is gesteld in lid 2 zou moeten kiezen voor de 
middelloonregeling maar toch besluit om de beschikbare premieregeling toe te passen is verplicht 
om de eventuele nadelige consequenties voor oudere werknemers te compenseren. Indien een 
werkgever hiertoe overgaat, dient hij dit te melden bij het GOG. Het GOG zal dan zorgdragen dat de 
omvang van eventuele nadelige consequenties voor de oudere werknemers inzichtelijk worden 
gemaakt door een externe pensioendeskundige. In overleg wordt dan een compensatieregeling 
overeengekomen waarin de nadelige consequenties voor de betreffende werknemers zal worden 
gecompenseerd. De gekozen compensatieregeling dient eveneens te worden gemeld bij het GOG.  
 

5. Toetsing andere pensioenregeling 
Indien een onderneming een pensioenregeling hanteert die op onderdelen afwijkt van de 
hoofdlijnen zoals verwoord in lid 2 en/of lid 3 kan de regeling door een of meerdere cao-partijen ter 
toetsing worden voorgelegd aan het GOG. Het GOG zal een dergelijke toetsing laten uitvoeren door 
een onafhankelijk deskundige. De regeling wordt getoetst op de mate waarin sprake is van een 
gelijkwaardige regeling vanuit het perspectief van pensioenopbouw van de werknemer.   
 


